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Esipuhe 

Väylävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushal-
linnon virasto, joka väylänpitäjänä vastaa tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason 

ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää 
toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta, 
kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elin-

keinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä. 

Viraston johto kartoitti ja valitsi keväällä 2021 vastuullisuusraportoinnin pohjaksi 
kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden toteutumista virasto voi erityi-
sesti edesauttaa omalla toiminnallaan. Väyläviraston valitsemat tavoitteet ovat: 

• Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja in-
novaatioita 

• Toimia kiireellisesti ilmastomuutosta ja sen vaikutuksia vastaan 

• Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille 
 

Vastuullisuustyö nivoutuu tiiviisti liikennehallinnonalan ja viraston yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden tavoitteisiin, jotka ovat: Suomi on edelläkävijä kohti hiiletöntä 

liikennettä ja viestintää, verkot ja palvelut helpottavat arkea ja edistävät elinkei-
nonharjoittamista sekä uudet toimintamallit ja innovaatiot vauhdittavat hyvinvoin-
tia ja kilpailukykyä. Lisäksi liikenteen päästöjen vähentämisen velvoite on kirjattu 

Väylävirastoa koskevaan lakiin ja tienpitoa koskevana vaatimuksena lakiin liiken-
nejärjestelmästä ja maanteistä. 

Väyläviraston toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi ovat esimerkiksi liiken-

nejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen ja kestävän liikkumisen houkut-
televuuden lisääminen sekä liikennejärjestelmän turvallisuuden, toimivuuden ja 
saavutettavuuden parantaminen. Keskeisiä haasteita ovat riittävien tehokkaiden 

toimien löytäminen laajan väyläomaisuuden hallintaan ja käyttäjien tarpeisiin vas-
taamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään niin liikenteessä kuin väylänpidossakin, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen, ym-

päristöhaittojen torjuntaan sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen väylän-
pitäjän käytössä olevin keinoin. 

Väyläviraston vastuullisuusraportti laaditaan nyt ensimmäistä kertaa. 

Helsingissä huhtikuussa 2022 

Väylävirasto 
Toiminnanohjaus-toimiala 
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1 Johdanto 

Väylävirasto on noin 480 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja 
meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä 

liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi Väylävirasto vastaa liiken-
teenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. 

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hy-

vinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liik-
kumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti 
sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muo-
dossa, sekä edistää osaltaan infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista. 

Väyläviraston vastuullisuusraportti koskee vuotta 2021, eikä sitä ole tässä muo-
dossaan aiemmin julkaistu. Jatkossa vastuullisuusraportti tehdään vuosittain. 

Raportti pohjautuu Valtiokonttorin syyskuussa 2021 antamaan ohjeeseen vastuul-

lisuusraportoinnista valtionhallinnossa.  

1.1  Vastuullisuustavoitteet 

Väyläviraston johtoryhmä on valinnut vuoden 2021 
vastuullisuusraportin pohjaksi kolme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitetta, joiden toteutumista virasto 

voi edesauttaa omalla toiminnallaan: 

• Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä 
edistää kestävää teollisuutta ja innovaati-

oita 

• Toimia kiireellisesti ilmastomuutosta ja sen  
vaikutuksia vastaan 

• Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kai-
ken ikäisille 

 
Lisäksi alatavoitteista on valittu: 

• Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueel-
lista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten 
hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kai-

kille. 

• Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kes-
tävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtai-
den sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyt-
töönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti. 

• Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin 
ja luonnonkatastrofeihin. 

• Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiik-
kaan, strategioihin ja suunnitteluun. 

• Puolittaa vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisten liikenneonnetto-
muuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä.  

Kuva 1. YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet. 
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2 Tavoite: Rakentaa kestävää 
infrastruktuuria sekä edistää kestävää 
teollisuutta ja innovaatioita 

2.1  Alatavoite: Kehittää laadukasta, luotettavaa 
ja kestävää infrastruktuuria 

Tavoitteen edistymistä edesautetaan Väyläviras-
tossa pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toi-

menpiteitten suunnittelulla ja vaikutusten syste-
maattisella arvioinnilla. Toimenpiteiden suunnit-
telu ohjautuu ajantasaiseen väyläverkkojen ti-

lannekuvaan sidosryhmien nykyisistä ja tulevista 
tarpeista liikennejärjestelmälle. 

Asetetun alatavoitteen sisältö on pääosin lin-

jassa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuun-
nitelman (Liikenne 12) tavoitteiden kanssa. 

Alatavoitetta tukevalle toiminnalle on asetettu 

liikenne- ja viestintäministeriön välisessä tulos-
sopimuksessa tavoitteita, joiden seurannassa 
huomioidaan muun muassa seuraavat asiakoko-

naisuudet: 

Vaikutustenarvioinnin kehittäminen, jonka tuloksena on kehitetty teiden pa-
rantamishankkeita ja perusradanpidon korjaushankkeiden hankearviointia (on laa-
dittu ohje). Lisäksi on valmistunut opas väylänpidon suunnitelmien ja ohjelmien 

arviointiin (SOVA-opas) ja se on julkaistu Väyläviraston ja ELY-keskusten käyttöön. 
On myös valmisteltu väylänpidon perussuunnitelman (v. 2022–2025) vaikutusten 
arviointia tavoitteena tuottaa tietoa toimenpiteiden vaikutuksista väyläverkon pal-

velutasoon ja yhteiskuntaan sekä vaikuttavuudesta suhteessa Liikenne 12 -tavoit-
teisiin.  

Valtion väyläverkon investointiohjelma 2022–2029 on valmistunut vuoden 

2021 lopussa. Investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus väy-
lähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Tieturvallisuusdirektiivin toi-
meenpanon edellyttämiä toimenpiteitä on aloitettu ja kytketty yhteen Liikenne 12 

-suunnitelman ja investointiohjelman valmistelun kanssa.  

Tulossopimuksen mukaisesti on laadittu väylänpidon perussuunnitelma en-
simmäistä kertaa. Perussuunnitelma kuvaa, kuinka perusväylänpidon määrärahat 

kohdennetaan väylien palvelutason ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman 
vaikutusten arvioinnissa esitetään omana kohtanaan kestävä kehitys, joka pitää 
sisällään muun muassa seuraavia näkökulmia:  

• Vesiväylänpito edistää kestävää kuljettamista, ja sen eri tehtäväalueilla on 
myönteinen vaikutus liikennejärjestelmän ilmastovaikutuksiin sekä vesiin 

kohdistuvien riskien vähentämiseen. 

Kuva 2. Kestävää teollisuutta, 
innovaatioita ja 
infrastruktuureja (YK:n 
kestävän kehityksen tavoite 9). 
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• Raakapuunkuormauspaikkojen kehittäminen on edellytys puun rautatie-
kuljetusten käytölle ja siten tukee kestävää kuljettamista. 

• Pienillä parantamishankkeilla (esim. kävelyn ja pyöräilyn väylien rakenta-
minen, liityntäpysäköinti, pyöräpysäköinti, asemien kulkuyhteydet) ediste-
tään kestävän liikkumisen houkuttelevuutta ja sosiaalista kestävyyttä. 

• Maantielauttaliikenteen sähköistyminen ja työkoneiden energiavaatimus-
ten kiristyminen vähentävät pakokaasu- ja melupäästöjä, ja edistävät jos-
sain määrin ekologista ja taloudellista kestävyyttä.  

 
Lisäksi tulossopimuksen mukaisesti on kehitetty viraston strategista omaisuu-
denhallintaa. Kehitystyössä on keskitytty erityisesti omaisuuden kuntomallien ja 

kunnonennustemallien kehittämiseen sekä tiedon hyödyntämiseen päätöksente-
ossa. Kehitystyö johtaa tulevaisuudessa kustannustehokkaampaan, ympäristöys-
tävällisempään ja kestävämpään omaisuudenhallintaan. 

2.2  Alatavoite: Uudistaa vuoteen 2030 mennessä 
infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän 
kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien 
käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä 
ympäristöystävällisten teknologioiden ja 
tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen 
maan omien valmiuksien mukaisesti.  

Väyläviraston tavoitteena on toimiva, turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä. 

Väyläviraston toiminnan kannalta erityisen merkittäviä ympäristökysymyksiä ovat 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, pohjavesien ja maape-
rän suojelu, melun ja tärinän hallinta, Itämeren suojelu sekä hyvän ilmanlaadun 

turvaaminen. Myös luonnon monimuotoisuuden sekä maiseman ja kulttuuriympä-
ristön suojelu, luonnonvarojen kulutuksen minimointi sekä pintavesien suojelu ovat 
toimintamme vaikutusten kannalta merkittäviä. 

Väyläviraston ympäristötyön kokonaisuutta ohjaavat kansallisten linjausten ja ta-
voitteiden lisäksi Väyläviraston strategia sekä Väyläviraston ympäristötoimintalinja, 
jota täsmentää säännöllisesti päivitettävä Väyläviraston ympäristöohjelma. 
Sen tavoitteissa yhdistyvät ja täsmentyvät LVM:n määrittelemät hallinnonalan ym-

päristötavoitteet ja Väyläviraston ympäristötoimintalinjan ympäristötavoitteet. Ym-
päristöohjelman tavoitteissa korostuu liikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön 
kannalta edullisempiin kulkumuotoihin, erityisesti kaupunkiseuduilla. Tällä vähen-

netään liikenteen hiilidioksidipäästöjä sekä ilman laatua heikentäviä päästöjä ja 
vähennetään liikenteen muita ympäristöhaittoja. Tavoitteena on myös vähentää 
laajaa keinovalikoimaa käyttäen maanteiden pohjavesiriskejä sekä maanteiden ja 

rautateiden meluhaittoja. Itämeren suojelemiseksi tavoitteena on estää merikulje-
tusten vakavat ympäristöonnettomuudet. Ympäristöohjelman pääsisältöä ovat ym-
päristön osa-alueittain esitetyt toimenpiteet aikatauluineen ja vastuutahoineen. 

Toimenpiteissä painottuvat Väyläviraston ohjeiden kehittäminen sekä tutkimus- ja 
kehittämistoiminta. Ympäristöjärjestelmän jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan 
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ohjeiden sekä T&K-tulosten käyttöönotto väylänpidossa. Ilmastonmuutoksen hillit-

semisessä ja liikenteen muiden ympäristöhaittojen vähentämisessä avainasemassa 
ovat liikennejärjestelmätyö sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen. 

Väyläviraston toiminnan yhdeksi tärkeimmäksi painopisteeksi on valittu kasvihuo-

nekaasupäästöjen vähentäminen, koska kotimaan liikenne on viidenneksi 
suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja ja 90 % liikenteen kasvihuonekaasu-
päästöistä muodostuu tieliikenteestä. Selvitysten mukaisesti kestävän liikenteen ja 

väylänpidon painopistealueet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ovat vai-
kuttaminen käyttövoimiin, kulkutapa- ja kuljetusmuotojakaumaan sekä henkilö- ja 
tavaraliikenteen ja infran energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen. Väylävi-

rastolla on eniten vaikutusmahdollisuuksia kulkutapa- ja kuljetusmuotojakaumaan 
vaikuttamiseen sekä infran ja liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen. Kas-
vihuonekaasupäästövähennyksiä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi tulee ot-

taa käyttöön monipuolinen keinovalikoima.  

Yhtenä infrastruktuurin uudistamisen kehittämishankkeena Väylävirasto osallistuu 
Digirata-hankkeeseen. Suomessa käytössä ollut junien kulunvalvontajärjes-

telmä on vanhenemassa. Järjestelmäkokonaisuuden uudistamiseksi ja modernisoi-
miseksi on perustettu Digirata-hanke, jonka tavoitteena on uudistaa kulunvalvon-
tajärjestelmä. Uusi digitaalinen ja EU-vaatimusten mukainen kulunvalvontajärjes-
telmä mahdollistaa tulevaisuudessa muun muassa reaaliaikaisen tiedon jalostami-

sen ja jatkuvasti päivittyvien aikataulujen luomisen, mikä puolestaan mahdollistaa 
junien ajamisen entistä tiheämmillä kulkuväleillä. Hankkeella tehostetaan matkus-
tajien ja tavaran liikkumista sekä tehdään rautatieliikenteestä entistä turvallisem-

paa. 

Digirata-hanke vähentää junaliikenteen energian käyttöä kapasiteetin ja junien 
kulun paremman ennakoituvuuden avulla. Lisäksi käyttöön otetaan asteittain 

kuljettamista helpottava kuljettajien ATO-tukijärjestelmä (Automatic Train 
Operation), joka optimoi junan kiihdytykset, jarrutukset ja nopeuden. Näkyvien 
fyysisten opastimien vähentäminen vähentää materiaalitarvetta, hiilijalanjälkeä ja 

energiankulutusta. Digirataan kuuluu myös liikennepaikkojen suunnittelu siten, 
että tarpeettomat vaihdeyhteydet vältetään, mikä vähentää muun muassa 
lumensulatusjärjestelmien energiankulutusta. Entistä automatisoidumpi 

ratapihojen vaihtotyö lisää rautateiden tavaraliikenteen kilpailukykyä ja sitä kautta 
vähentää logistiikan kustannuksia.  

Väylävirastossa on aloitettu työ ympäristökriteerien huomioimiseksi kattavasti kai-

kissa hankintakategorioissa. On tiedostettu, että viraston hankinnoilla on suuri 
vaikutus ympäristöön. Siksi hankinnoilla pyritään edistämään ilmasto- ja kestä-
vän kehityksen tavoitteita. Ensi vaiheessa kannustetaan palveluntuottajia otta-

maan käyttöön vähäpäästöisiä ja energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja, tuot-
teita ja palveluja, jotka sisällytetään 2020-luvun puolivälissä hankintoihin ympäris-
tökriteerejä koskeviksi vaatimuksiksi. Niiden avulla tuetaan ilmastonäkökulman, 

päästölaskennan, elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioon ottamista. 

Väylävirastolla ei vielä ole käytössä alatavoitteen mukaisia mittareita, mutta sel-
laisten ottaminen tulee väistämättä vastaan seuraavan hallitusohjelman mukaisia 

tavoitteita vuosille 2024–2027 asetettaessa. Tällaisia ovat muun muassa suunnit-
teluvaiheen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutusten laskeminen elinkaa-
rinäkökulma huomioiden, sekä rakentamisen ja kunnossapidon työkoneiden pääs-
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tölaskenta. Hankintakriteereinä voidaan käyttää arviointiperusteena myös palve-

luntuottajien lupauksia ympäristövaatimuksiin liittyen, jotka tarjouksen yhteydessä 
arvioidaan. Lupauksiin kannattaa aina liittää luotettava seuranta ja siihen perus-
tuva bonus-sanktiomenettely.  
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3 Tavoite: Toimia kiireellisesti 
ilmastomuutosta ja sen vaikutuksia 
vastaan 

3.1  Alatavoite: Parantaa kaikkien maiden kykyä 
sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja 
luonnonkatastrofeihin  

Liikenne- ja viestintäministeriön ja väyläviraston välisessä tulossopimuksessa seu-
rataan liikennejärjestelmän energiatehokkuutta ja kestävän liikenteen houkuttele-
vuutta. Tavoitteen mittarina on liikenteen päästövaikutuksien huomioimi-

nen väylänpidon ja liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä hankesuunnittelussa 
ja -arvioinnissa. 

Näihin mittareihin väylävirastossa on tavoiteltu ja saavutettu seuraavat tavoitteet 

• On valmisteltu Väyläviraston vastuulla olevia Fossiilittoman liikenteen tie-
kartan toimenpiteitä.  

• On tehty tieverkon sähköistämiseen liittyvää jatkoselvittelyä.  
• On tuotettu ajantasaista tietoa väyläverkon sopeutumisesta ilmastonmuu-

tokseen. 

 
Kartoitus ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 
varautumisen nykytilasta, toimenpiteiden toteu-

tumisesta ja kehittämistarpeista on käynnistetty 
vuoden 2021 alkupuolella ja tilannekuva on val-
mistunut vuoden 2022 alussa.  

Tulva-alttiista ratajaksoista on päivitetty tilanne-
kuva lausunnolla olleiden tulvariskien hallinta-
suunnitelmien yhteydessä. Maanteiden osalta 

tulvatietojen päivittäminen on säännöllisesti tois-
tuva prosessi. 

T&K-selvityksessä väyläverkon resilienssistä on 

tehty analyyttinen tarkastelu väyläverkon re-
silienssin määritelmistä ja arviointimenetelmistä. 
Tuloksia on saatu joulukuussa ja raportti valmis-

tuu alkuvuodesta 2022. 

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen nykytilan tarkastelun pohjalta on juuri käynnis-
tynyt T&K-projekti, jossa laaditaan kuvaus väyläverkon ilmastokestävyyden edis-

tämisen edellyttämistä selvitys-, kehittämis- ja toimenpidetarpeista, erityisesti pi-
demmän aikavälin sopeutumissuunnittelun kehittämistarpeista. 

Kuva 3. Ilmastotekoja (YK:n 
kestävän kehityksen 
tavoite 13). 
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3.2  Alatavoite: Integroida ilmastonmuutosta 
koskevat toimenpiteet kansalliseen 
politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun  

Väylävirastolla on useita rooleja kansallisen ilmastopolitiikan edistämisessä. 
Virasto tuottaa tietoa väylien, väylänpidon sekä liikenteen ja maankäytön yhteen-

sovittamisen vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. 
Tätä tietoa hyödynnetään kansallisten ilmastoa koskevien strategioiden ja suunni-
telmien laatimisessa. Lisäksi tehdään yhteistyötä valtionhallinnon muiden tahojen 

kanssa ja tuodaan sitä kautta väylänpidon näkökulmia kansallisen ilmastopolitiikan 
valmisteluun. Lisäksi Väyläviraston tehtävänä on toimeenpanna valtion väyläverk-
koja koskevia valtakunnallisia tavoitteita ja linjauksia ilmastonmuutokseen liittyen.  

Liikenteen ilmastopolitiikan keskeinen strategia on valtioneuvoston toukokuussa 
2021 periaatepäätöksenä hyväksymä Fossiilittoman liikenteen tiekartta. Väy-
lävirasto on tuottanut tiekartan laatimiseen tietoa väylänpidon toimenpiteiden vai-

kuttavuudesta työryhmätyöskentelyn, taustaselvitysten ja erillisten tietopyyntöjen 
kautta. Väylävirasto toimeenpanee osaltaan tiekartan linjauksia ja toimenpiteitä. 
Virasto on esimerkiksi laatinut tiekartassa mainittujen sähköteiden toteutusmah-
dollisuuksista ja päästövähennyspotentiaalista kaksi selvitystä, joiden tuottama 

tieto on hyödynnettävissä tieliikenteen päästövähennyskeinojen kokonaisuuden 
tarkemmassa suunnittelussa.  

Väylävirasto on osallistunut valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitel-

man (Liikenne 12) valmisteluun ja toimeenpanee sitä valtion väyläverkkojen 
osalta. Valtioneuvosto on hyväksynyt Liikenne 12 -suunnitelman selontekona huh-
tikuussa 2021. Väylävirasto huomioi suunnitelman toimeenpanossa ilmastonmuu-

toksen erityisesti väylänpidon ohjelmien (valtion väyläverkon investointiohjelma, 
suunnitteluohjelma ja väylänpidon perussuunnitelma) laatimisessa ja vaikutusten 
arvioinnissa sekä kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoittei-

den edistämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kestävän liikkumisen 
houkuttelevuuden lisäämistä rautatieliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä 
parantamalla. Väylänpidon toimenpiteiden suora vaikutus liikenteen päästöihin on 

tunnistettu yleisesti ottaen rajalliseksi, joten nämä toimenpiteet pyritään näke-
mään osana laajempaa vähäpäästöisen ja ilmastokestävän liikennejärjestelmän ke-
hittämistä.  

Väylävirastolla on merkittävä rooli infrarakentamisesta ja hankinnoista syntyvien 
ilmastopäästöjen vähentämisessä. Väylävirasto osallistuu näihin liittyvien kansal-
listen linjausten valmisteluun, jota tehdään ympäristöministeriön ja työ- ja elinkei-

noministeriön johdolla. Väylävirasto toimeenpanee osaltaan ympäristöministeriön 
johdolla valmisteltavan Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) 
linjauksia, jotka koskevat liikenteen, työkoneiden, julkisten hankintojen ja kierto-

talouden päästövähennystoimenpiteitä. Virasto on aktiivisesti mukana myös esi-
merkiksi infrarakentamisen kansallisen päästötietokannan valmistelussa.  

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen infran haltijana Väylävirastolla on tär-

keä rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Väylävirasto osallistuu maa- 
ja metsätalousministeriön johdolla laadittavan Kansallisen ilmastonmuutok-
seen sopeutumissuunnitelman 2030 (KISS2030) valmisteluun ja sopeutu-
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mista koskevien linjausten toimeenpanoon. Väylävirasto vastaa valtion väyläver-

kon sopeutumistoimenpiteistä huomioiden väyläverkon merkityksen osana liiken-
nejärjestelmää ja yhteiskuntaa.  
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4 Tavoite: Taata terveellinen elämä 
ja hyvinvointi kaiken ikäisille 

4.1  Alatavoite: Puolittaa vuoteen 2020 
mennessä maailmanlaajuisten 
liikenneonnettomuuksista johtuvien 
kuolemien ja vammojen määrä 

Liikkuminen on välttämätön osa ihmisten arkea. 
Tavoitteena on luoda liikennejärjestelmä, jossa 
inhimilliset virheet eivät johda kuolemaan tai va-

kavaan loukkaantumiseen. Liikenneturvallisuu-
den edistäminen on siten keskeinen osa kestä-
vää kehitystä ja erityisesti hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistä. Suomen tieliikenteessä 

kuolee vuosittain yli 200 ja loukkaantuu vaka-
vasti noin 950 ihmistä, ja edellisen 10 vuoden 
aikana olemme jääneet liikenneturvallisuuskehi-

tyksessä selvästi jälkeen muista Pohjoismaista. 

Väyläviraston rooli liikenneturvallisuuden edistä-
misessä on merkittävä, vaikka puhtaasti liiken-

neympäristöstä johtuvat vakavat onnettomuu-
det maanteillä ovat melko harvinaisia. Useimmi-
ten onnettomuudet ovat usean osatekijän 

(muun muassa käyttäytyminen, liikenneympäristö, olosuhteet, ajoneuvo) summa. 
Väylävirasto vaikuttaa yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa lii-
kenneturvallisuuteen huolehtimalla tiestön kunnosta ja parantamisesta 

pyrkien minimoimaan tiestä aiheutuvat riskit. Liikenneturvallisuusvaikutus-
ten arviointi on oleellinen osa infraomaisuuden hallintaa. Lisäksi turvallisuuden 
eteen tehdään myös paljon yhteistyötä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Jat-

kuva turvallisuustyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa koskee muun mu-
assa liikennejärjestelmäsuunnittelua, maankäytön suunnittelua, liikkumisen oh-
jausta, liikenteen valvontaa ja liikennetiedotusta.  

Tieliikenteessä Väyläviraston ylläpitämillä maantiellä kuolleiden määrä 
on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt, mutta väheneminen 
on ollut asetettuun puolittamistavoitteeseen (2010−2020) nähden liian 

hidasta (-21 %). Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet sel-
västi enemmän, ja vähenemä on lähellä tavoitetta (-41 %). Tulevaisuudessa lii-
kenneturvallisuustyön keskiössä ovat liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumi-

set, joille on asetettu vastaava puolittamistavoite vuosille 2020−2030. Suomessa 
vakavia loukkaantumisia on tilastoitu EU:n yhteisellä vakavuuskriteerillä (MAIS 3+) 
vuodesta 2014 alkaen. Huomionarvoista on, että osa vakavasti loukkaantuneista 
jää poliisin tietoon perustuvan liikenneonnettomuustilaston ulkopuolelle, eikä niistä 

ole paikkatietoa saatavilla.   

 

Kuva 4. Terveyttä ja 
hyvinvointia (YK:n kestävän 
kehityksen tavoite). 
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Kuva 5. Tieliikenteessä maanteillä kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet. 

 

Kuva 6. Tieliikenteessä maanteillä loukkaantuneet. 

EU:n pitkän aikavälin tavoitteena ns. Vision Zero, eli tieliikennekuolemien vähen-
täminen lähes nollaan vuoteen 2050 mennessä. Taustalla on Safe System -ajattelu: 

kaikkia onnettomuuksia ei voida estää, mutta suurin osa kuolemista ja vakavista 
vammoista on kuitenkin estettävissä ennakkotoimin, kuten esimerkiksi kehittä-
mällä infrastruktuuria, tienkäyttöä ja kulkuvälineitä turvallisemmiksi. 

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia vuosille 2022−2026 on 
valmistunut laajan sidosryhmäyhteistyön tuloksena maaliskuussa 2022. 
Väylävirasto on osallistunut aktiivisesti työhön. Kunnianhimoinen liikenne-

turvallisuustavoite liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittami-
sesta vuoteen 2030 mennessä edellyttää määrätietoisia toimia. Strategiassa pai-
notetaan muun muassa laajan, eri hallinnonalojen yhteistyön merkitystä, tietopoh-
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jaista päätöksentekoa ja liikenneturvallisuuden arvostuksen nostamista koko yh-

teiskunnassa. Väyläviraston vastuulla olevia maanteiden turvallisuuteen liittyviä 
toimenpiteitä ovat muun muassa nopeusrajoitusohjeiden tarkistaminen, rahoituk-
sen kohdistaminen pieniin liikenneturvallisuusperusteisiin toimenpiteisiin, kehittä-

mishankkeiden liikenneturvallisuusvaikutusten varmistaminen, kävelyn ja pyörälii-
kenteen olosuhteiden parantaminen ja automaattivalvonnan kehittäminen. Strate-
gian vaikutusarviossa mukana olleilla toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan kar-

keasti noin 20 liikennekuoleman vähenemä koko strategiakaudella. Tästä liiken-
neympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden osuus on noin 20 %.  

Tieinfrastruktuurin turvallisuutta ja erityisesti tieliikennekuolemien ja vakavien 

loukkaantumisten vähentämiseen tähtää myös EU:n komission tieturvallisuus-
direktiivin muutos, jonka täytäntöönpanossa Väylävirastolla on merkit-
tävä rooli. Muutoksen myötä direktiivin soveltamisala laajenee kattamaan TEN-

T-verkon maantiet, moottoritiet, moottoriliikennetiet sekä pääväyläasetuksen mu-
kaiset maateiden pääväylät, yhteensä 5 199 km. Muutos edellyttää nykyisten me-
nettelyjen päivittämistä sekä uusien määrittämistä. Tavoitteena on järjestelmälli-

nen ja ennakoiva tieinfraan liittyvien onnettomuusriskien kartoitus erityisesti teiden 
suunnitteluominaisuuksien arvioimiseksi, riskiperusteinen toimenpiteiden kohden-
taminen ja seuranta sekä erityisesti suojattomien tienkäyttäjien huomioon ottami-
nen eri menettelyissä.   

Väyläviraston tavoitteena on edistää liikenneturvallisuustavoitteen toteutumista 
jatkuvassa toiminnassaan sekä tieturvallisuusdirektiivin ja liikenneturvallisuusstra-
tegian toimeenpanolla tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vaikutta-

vuuden merkityksellisyys on keskisuuri: viraston toimenpiteiden vaikuttavuus 10 
vuoden aikajänteellä on yksin pienehkö, mutta laadukkaalla väylänpidolla ja yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa tehdyillä toimenpiteillä on suuri merkitys nykyisen 

turvallisuustason ylläpitämisessä, jolloin viraston toimenpiteiden vaikuttavuus kas-
vaa. 

Tavoite on tärkeä ja työssä nähdään mahdollisuuksia erityisesti uuden eri toimijat 

laajasti sitouttavan strategiakauden alkaessa. Uhkina nähdään epävarma maailma-
tilanne ja rahoituksen niukkuus.  

Tavoitteen edistymistä seurataan Väylävirastossa seuraavilla mittareilla: 

Liikenneturvallisuustavoite maanteillä: 

• Mittareina maanteillä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä 
vuosittain, henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä sekä 
tasoristeysonnettomuusriski. 

 

Tavoitteita tukevien toimenpiteiden edistymistä seurataan osana liikenneturvalli-
suusstrategian ja tieturvallisuusdirektiivin toimeenpanoa: 

• Liikenneturvallisuusstrategia: Väyläviraston vastuulla olevien toimenpitei-
den toteutuminen, Väylävirasto on mukana yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa toteutettavissa toimenpiteissä. 

• Tieturvallisuusdirektiivin toimeenpano: muutosten edellyttämät menettelyt 
kuvattu ja jalkautus käynnissä.  
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5 Toiminnan jalanjälki 

Väyläviraston toiminnan negatiiviset vaikutukset korostuvat erityisesti viraston 
teettämissä infrastruktuurin rakennushankkeissa ja kunnossapidossa. Toisaalta on 

tunnistettu, että itse liikenne aiheuttaa merkittävästi enemmän kasvihuonekaasu-
päästöjä kuin väylien rakentaminen ja kunnossapito. Keskeisenä haasteena viras-
ton näkökulmasta on tehokkaiden väylänpitotoimien löytäminen ilmastonmuutok-

sen hillintään ja sopeutumiseen sekä niiden yhteensovittaminen muihin virastolle 
asetettuihin tavoitteisiin ja rahoituskehykseen. Käytännössä viraston hankinnoilla 
on suuri vaikutus ympäristöön, ja niissä pyritäänkin ottamaan huomioon ilmasto- 
ja kestävän kehityksen tavoitteita. 

Viraston toiminnassa jalanjälkeen vaikuttaa merkittävästi virastoon kohdistuva oh-
jaus ja strategiat. Uutena elementtinä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunni-
telma Liikenne 12, joka antaa viraston toiminnalle raamit myös kestävän kehityk-

sen ja toiminnan negatiivisten vaikutusten näkökulmasta. 

Kokonaisuutena Väyläviraston oman toiminnan hiilijalanjälki on maltillinen. Hallin-
nollinen työ edellyttää riittävän määrän toimitiloja, ja matkustamista, jotka kasvat-

tavat jalanjälkeä. 

Toimitilakehityksessä ollaan menty valtion toimitilastrategian mukaisesti kohti mo-
nipaikkaisen työn mallia, joka on vähentänyt tarvittavien toimitilojen määrää. Esi-

merkiksi Pasilan toimipisteessä on luovuttu henkilökohtaisista työpisteistä, mikä on 
heijastunut osaltaan tarvittavan toimitilan määrään. 

Matkustaminen on viime vuosina vähentynyt erityisesti koronapandemian myötä 

virtuaalitapaamisten lisäännyttyä. Pandemiaa edeltävän ajan matkustusmääriin ei 
ole todennäköisesti paluuta, vaan matkustusmäärät laskenevat pysyvästi. Valtion 
matkustusstrategian mukaisesti jatkossa hyödynnetään entistä enemmän etäyh-

teyksiä, millä saavutetaan kustannussäästöjä ja vähennetään ympäristökuormi-
tusta. Matkustusstrategian mukaisesti ympäristövastuullisuutta lisätään matkus-
tusmäärien vähentämisen lisäksi suosimalla ympäristöystävällisiä matkustusväli-

neitä, sekä vähentämällä lentomatkustamista alle 500 km etäisyyksillä, jos se on 
korvattavissa ajallisesti kohtuullisilla muilla yhteyksillä. Lisäksi valtiohallinnossa on 
tavoitteena ottaa käyttöön matkustuksen kokonaiskustannusten arviointitapa, 

jossa päästövaikutukset luetaan jatkossa osaksi kustannuksia. 

Jatkossa virasto tulee hyödyntämään kehitteillä olevaa Valtiokonttorin datapankkia 
toimitiloista ja matkustamisesta aiheutuvan hiilijalanjäljen tarkempaan mittaami-

seen. 

Vuonna 2021 Väylävirastossa on toteutettu sosiaalista vastuullisuutta monin toi-
mintatavoin ja toimenpitein. Strategiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on 

kirjattu osatyökykyisten työllistymisperiaatteet sekä periaatteet työkyvyttömyys-
uhan alaisten sekä ikääntyvän henkilöstön työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämi-
sestä. Suunnitelmasta löytyvät myös osaamisen kehittämisen painotukset ja konk-
reettiset toimenpiteet niiden edistämiseksi, muun muassa esihenkilötoiminnan ke-

hittämisen osalta. 

Esihenkilötyötä ja johtamista on yhdenmukaistettu ja kehitetty muun muassa luo-
malla esihenkilötyön vuosikello sekä vuosisuunnitelma esihenkilötilaisuuksille. Uu-

tena elementtinä esihenkilötoiminnan tukemisessa on jo vuonna 2020 käynnistetty 
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esihenkilöiden sparrailutilaisuudet. Varhaisen tuen mallia on tuettu ottamalla käyt-

töön uusia työkaluja sairaspoissaolojen seurantaan.  

Vuonna 2021 Väylävirastoon on myös perustettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
ryhmä, jonka tavoitteena on viraston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 

toteutumisen arviointi, mittareiden seuranta sekä ko. teemojen näkyväksi tekemi-
sen virastossa. Esimerkkinä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpi-
teistä on tiettyjen, vuosittain sovittujen rekrytointien toteuttaminen nimettöminä, 

minkä tavoitteena on edistää hakemusten mahdollisimman tasapuolista käsittelyä. 

Väyläviraston henkilöstön työtyytyväisyys on noussut 2021 työtyytyväisyyskyselyn 
perusteella kolmantena vuonna peräkkäin ja keskeisten seurantamittareiden tavoi-

tetasot on saavutettu. Vuonna 2021 lopulla on käynnistetty toimintakulttuurin va-
kiinnuttamiseen tähtäävä projekti, joka toteutetaan henkilöstöä laajasti osallistaen. 

Vuoden 2021 HR-tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksen toimintakertomuksesta. 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/183995/V%c3%a4yl%c3%a4virasto_tilinp%c3%a4%c3%a4t%c3%b6s_2021.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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6 Raportoinnin laadintatapa 

Väyläviraston vastuullisuusraportti on laadittu Strategia ja toiminnansuunnittelu -
osaston koordinoimana. Viraston johtoryhmä on valinnut tarkasteltavat YK:n kes-

tävän kehityksen tavoitteet ja alatavoitteet, joiden näkökulmasta viraston eri toi-
mialoilta ja toiminnoista koostuva asiantuntijaryhmä on laatinut raportoinnin. Vi-
raston johtoryhmä on hyväksynyt tehdyn vastuullisuusraportin. 
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